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VERGADERING	  EXECUTIEF	  COMITÉ	  23.04.2018	  

Aanwezig:	  Mitch	  Brams,	  Véronique	  Perniaux,	  Jean-‐Jacques	  Leroy,	  Marc	  Beaufays,	  Marc	  Clarysse,	  	  
	   Dominique	  Collignon,	  Dominique	  Brosens	  
	  
Verontschuldigd:	  Guy	  Pellegroms	  
	  

VOORBEREIDING	  SEIZOEN	  2018-2019	  

De	  kalender	  werd	  voorbereid	  en	  aan	  het	  EC	  overgemaakt.	  	  Er	  zijn	  geen	  opmerking.	  	  Hij	  wordt	  overgemaakt	  aan	  
het	  secretariaat	  om	  verder	  uitgewerkt	  te	  worden.	  	  Er	  zijn	  nog	  een	  aantal	  aanpassingen	  mogelijk	  omdat	  nog	  niet	  
alle	  dat	  voor	  de	  jeugdkalender	  gekend	  zijn.	  

BIJDRAGEN	  EN	  BOETES	  2018-2019	  

De	  bijdragen	  en	  boetes	  moeten	  niet	  aangepast	  worden.	  
Er	  moet	  wel	  een	  tekstwijziging	  aangebracht	  worden	  in	  punt	  11	  van	  de	  Franse	  tekst.	  

GDPR	  

De	  beide	  vleugels	  moeten	  voldoen	  aan	  de	  GDPR.	  	  De	  Vlaamse	  clubs	  zijn	  reeds	  op	  de	  hoogte	  en	  hebben	  de	  nodige	  
documenten	  gekregen.	  	  Aan	  Waalse	  zijde	  wordt	  een	  opleiding	  gevolgd.	  
Het	  secretariaat	  zal	  instaan	  voor	  de	  documenten	  op	  niveau	  BBSF.	  

TEAM	  BELGIUM	  DAMES	  

Melissa	  Vallons	  –	  Bauke	  Jespers	  –	  Sanne	  Hellemann	  –	  Linda	  Van	  Kerckhove	  –	  Cindy	  Valckx	  –	  Annouk	  Coopmans	  
Coach:	  Herman	  Pellegroms	  
De	  selectie	  wordt	  bevestigd	  door	  het	  EC.	  

VOORBEREIDING	  TEAM	  BELGIUM	  2019-2021	  

Er	  moet	  nog	  data	  vergaard	  worden	  op	  niveau	  van	  de	  heren.	   	   	  Tegen	  de	  volgende	  vergadering	  zal	   een	   rapport	  
voorbereid	  worden	  door	  Marc	  en	  Veronique.	  

ANALYSE	  KAMPIOENSCHAPPEN	  

De	  sportverantwoordelijke	  heeft	  een	  analyse	  gemaakt.	  	  	  
Het	  is	  onmogelijk	  om	  kampioenschappen	  op	  dezelfde	  data	  in	  hetzelfde	  center	  te	  laten	  spelen.	  	  	  

DATA	  VOLGENDE	  VERGADERINGEN	  EC	  

04-‐06	  
27-‐08	  
15-‐10	  
17-‐12	  



 

 

ALLERLEI	  

• Sponsoring	  Nationale	  Loterij	  
• Budget	  veteranen	  –	  er	  zal	  een	  bedrag	  van	  920,00	  euro	  	  voorzien	  worden	  
• Vrijwilligers	  EWC	  2018	  –	  er	  zal	  een	  lijst	  opgemaakt	  worden	  met	  posities	  die	  ingevuld	  moeten	  worden	  
• Baankeuringen	  –	  er	  is	  een	  vergadering	  gepland	  op	  05-‐05	  met	  zes	  baancontroleurs	  
• Reglementen	   –	   er	   zijn	   een	   aantal	   vragen	   binnen	   gekomen,	   deze	   zullen	   naar	   alle	   leden	   van	   het	   EC	  

gestuurd	  worden	  
• In	  het	  kader	  van	  de	  aanpassing	  naar	  het	  31	  punten	  	  systeem	  moet	  het	  computerprogramma	  aangepast	  

worden,	  de	  vraag	  zal	  aan	  Geoffrey	  gesteld	  worden.	  
• De	  teams	  die	  deelnemen	  aan	  	  de	  play	  offs	  zullen	  rechtstreeks	  betalen	  aan	  het	  bowlingcenter.	  

	  
	  
Marc	  Beaufays	  
Voorzitter	  BBSF	  


